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PARECER
senhorasccretarta-aeral,
Face <10 entendimento que tern vinda a ser manlfestado
pela CADA, scrnos de opiniao que a tem.tlca relativa ao
acesso LJOS documentos adm1nistrativas no ~mbitD da
avalia,.o do desempenho revele-se bastante actual e de
interesse para os servlcos e organismos do ex-MADRP.
o parecer demonstra urn elevado nlvel de an.lise e rigor
na abordagern das diferentes teorias sobre esta materia:
mormente a do acesso reservado, em que 0 lnteressado
tern de passulr urn interesse legitim" nos termos do art.s
64.- do CPA, e a da administra<;lio aberta, em Que
qualquer cldadao, sem necessldade de demonstrar
interesse, pode aceder aos documentcs administrativos
em sede de avalia~ao do dssempenho, ainda Que estes
contenharn Jul,,,, fundonais, conlorme estipula 0 art..
65 .• do CPA.
Ora, conforme ficou dernonstrade, a CADA acolhe esta
ultima teorls, pelo Que proponho a dlvulga,ao deste
parecer.
Aconsldera~~o super lor.
Lx, acs 22de lulho de 2011.
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Parecer N.": PARl1/2011/GJ Processo N.o: Data: 2011-07-18

i'arecer tematlco sabre "0 acesso aos documentos no ambito do
Assunto: procedimento do sistema Integrado de gestae e avalla~ao do desempenho na

Adminlstracao Publica"

L Faeto5

1. 0 tema escolhido para objecto desta orlenta~50 tecnica versa sobre "0 acesso a
documentadio do procedimemo do sistema lnteqrado de gestiie r? avalicfiio do desempenho

na Administraffio Pub/icc (SIADAP)".

II. Aprecla~1I0 Juridica

2. A Secretarla-Garal do ex-Minlsterlo da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das

Pescas (MADRP), e um service central da admlnlstracao directa do Estado, dorado de

autonornla Admlnlstratlva. que tern por mlssao assegurar 0 apolo tecnico e administrativo

aos gablnetes dos membros do Governo integrados no Ministerio da Agrlcultura, Mar,

Ambiente e Ordenamento do Terrlt6rlo e aos demais crgaos e services nele integrados, nos
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dominios da gestae de recursos internes, do apoio tecnico-jurldico e contencioso, da

documentacao e Informa~ao e da comunlcacso e relacoes publices, nos terrnos do artlgo 1.Q

e 2.2 do Decreto Regulamenlar n.Q 7/2007, de 27 de Fevereiro.

3. Aplica-se-lhe, pois, 0 regime da lei 0.2 46/2007, de 24 de Agosto, diploma que regula 0

acesso aos documentos administrativos e a sua reutil1za~ao, doravante LADA, cfr. artigo 4.Q,

n2 1, alinea c).

4. Por sua vet, a Comissao de Acesso aos Documentos Administratlvos, doravante, CADA,e
uma entidade independente, nos termos do artlgo 25.Q, n.2 1, a quem cabe zelar pelo

cumprimento da LADA,

5. A CADA esta subordlnada 11 Constituiciln e aLei, conforme resulta do artigo 266.Q, n.Q 2

da Constltuicao da Rep~bllca Portuguesa.

6. As questbes atinentes ao procedimento de avalia~ao do desempenho na Administra~ao

Publica e ao seu desenvolvimento deverao ser apreciados em sede propria.

7. A CADA s6 tern, relativamente a estas questfies uma interven~ao lateral, islo e, 56

lntervern quando se]a necessarlo 0 acesso a lnforrnacao ou a documentos administratlvos

exislentes (e nao a documentos ou a informa~ao que 0 requerente enlende que deve

existir).

8. 0 princfplo geral de publicidade e transparencia administratlva satlsfaz fundamentais

valores e interesses, promovendo a formacao de uma opiniao publica esclarecida e

possibilitando aos admlnlstrados 0 conhecimento da motlvacso da actlvldade administrativa.

9. Dispoe 0 artigo 268,Q, n.2 1 da Constltulcao da Republica Porluguesa, doravante,

abreviado par CRP, que "Os cidadaos t§m 0 direito de ser irformados pela Administra~aa,

sempre que a requeiram, sobre 0 tmdamento dos processes em que sejam directamente

tnteressados, bern como de conhecer as resolucoes definitivos que sabre eles [orero

tornados".
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10. Por sua vez, 0 n.~ 2 desse mesmo artlgo, enunda que: "Ds cidodiios tem tombem 0

direito de acesso aos atqulvos e reg/stos administrativos, sem prejulzo do dlsposto no lei em

mater/as relativas () sequranca interna e externo, a investiga¢o criminal e aintimidade das

11. No fundo, 0 artigo 268,Q, da CRI'. consagra no seu n.~ 1, um direito fundamental dos

directamente interessados num procedimento admlnlstratlvo, enquanto, 0 n.Q 2, 0 princfpio

do arquivo aberto, da adrnlnlstracao aberta, ou "open file".

12. Estes sao os dais pianos do direito fundamental a informa~ao administrativa - dire ito

fundamental de natureza analoga aos direitos, liberdades e garantias, de cujo regime

beneficia.

13.0 artigo 268. Q, da CRI', distingue, assim, atendendo ao contexte em que 0 cldadao se

dirige 11 Admtnlstracao Publica, 0 dire ito 11 informa~1io admlnistratlva procedlmental, que

pressupi3e a qualldade de interessado num procedimento administrativo em curse, do

direito de acesso a arqulvos e reglstos administrativos em que urn dos pressupostos e
preclsamente 0 contrarto (direito a Informa~50 nao procedimental)l.

14. A LADA consagra, nos termos do artigo 268.2, n.2 2, da eRP, e do artlgo 6S.Q, do CPA, 0

dlrelto 11 lnforma~ao par parte dos cldadaos que nao sejam directamente interessados em

determinado procedimento, ou seja, pela generalidade dos administrados, quando nao

abrangidos pelo direito 11 lnforma~ao prevlsto nos artlgos 31.Q a 64,Q, do CPA.

15. 0 regime geral de acesso aos documentos administrativos consta do artigo 5.2, da LADA,

nos termos do qual "Todos, sem necessidade de enunziar qualquer interesse, tern direito de

acesso aos documentos odmimstrotivos, 0 qual compreende 05 direitos de consuito, de

reproducno e de infarma~{Jo sobre a sua exist§ncla e conteudo".

16. A LADA - enquanto desenvolvlmento normatlvo do prlndplo do arquivo aberto

estabelecido no n.Q 2 do artigo 268. Q da CRI' - distingue 2 tipos de documentos (nominativos

e nao nominativos) e estabelece para cada urn deles um regime diferenclado,

1 Vlde. Aeste respelto Jos~ Manuel S~(Vulo Ccrrcla, D dire/ta'; infOFmtJflJrJ e os direnos de paf1iciptJflJo dos, partjw!Dre~ no
procedimento e, em especial, na jormao;llo do deeMo odmlnlslrol/IIIJ. In legl,Ia<;30 cadernosde CI~ncl. de l.gl,I~30. 9/10.
IN~ Janeiro -Junho 1994, p.13S.
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17. Per sua vez, a LADA consldera documento administrativo qualquer suporte de

lnformacao sob forma escrlta, visual, sonora, electronlca 01.1 outra forma material na posse

dos orgaos e entidades referidos no artigo 4.9 au detidos em seu nome, artigo 3.g, n.g 1,

allnea a],

18. Relativamente aos quais a regra geral e a do acesso livre, generalizado e irrestrito, sem

neeess Idade de Justifica~ao dopedido.

19. A LADA, no seu artigo 6.2, ldentlflca, expressamente, algumas restrlcoes ao dire ito de

livre acesso, designadamente':

a. Quando, os doeumentos eontenham, ace rca de pessoa singular, Identificada 01.1

ldentiflcavel, apreclacoes 01.1 [uizos de valor, 01.1 lnformarfies abrangldas pela reserva da

intimidade da vida privada -Informa~aonominativa, nos termos do artigo 6.Q, n,Q 5;

b. Quando os doeumentos contenham "seqredos de empresa", nos termos do artigo 6.Q,

n.e 6;

c. Quando ha]a razdes para diferlr 01.1 lndeferir 0 acesso, nos termos do artigo 6. Q, n.Qs

1,2,3 e 4.

20. a direito de acesso aos arquivos e registos adminlstratlvos esta, alnda, sulelto a Ilmltes

01.1 restricoes, para salvaguarda de outros hens constitueionalmente tutelados e de direitos

que com ele entrem em collsao, nomeadamente relativos ~ dignidade da pessoa humana,

direitos das passoas ~ integridade moral, ao bam nome e raputacao, apalavra, a imagem, a
privacidade, re5tri~oes impostas pelo segredo de justlca 01.1 pelo segredo de Estado~.

21. Considera-se documento nominativo, e de acordo com 0 estatuldo no artigo 3.2, n.Q1,

alinea b), da LADA, "0 documento administrotivo que conienha, acerca de pessoa singular,

identificada au identificcivel, aprecia~iio au juizo de valor, ou infarma~{jo abrangida pela

reserva da intimidade do vida privada".

'ctr. Pa•• cer n."134}2oo9 de 17/06}2oo9, Processo n.>184/2009 da CADA.
1 efr. j.L Gomes CanoWt1OjVital Moreira} Consmui,ao da Republica Portuguesa Anctada, 4.' Ed!~,'Io~ vciumo I, rojmbra,
2007, pp. 573-574; lorgo Miranda/Rul Medefros, Co""tllul~~o d. Repdbllca Portvgu esa Anoteda, Torno r, ("Imbr., 2005, p.
430; J. ReooloGon~alves,ln Ace5So 0 Iflfom",,;~o do, Efltldode$/~lb'Jcos, Colmbre, 2002, pp. 51 e ss,
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22. 05 documentos nominativos s~o comunicados, mediante requerimento, ao titular da

informa~ao neles vertida.

23. Urn terceiro so tern dlrelto de acesso a documentos nomlnatlvos se estiver munido de

autorlza~ao escrita da pessoa a quem os dados digam respeito ou dernonstrar interesse

directo, pessoal e legitlmo suficientemente re/evante segundo 0 prindpio da

proporclonalldade (artigo 6.Q, n.Q 5 da LADA).

24. Os documentos nomlnativos "sao objecto de comunlcaflJo parcial sempre que seja

posstve; expurgar 0 inJorma¢o relativa amateria reservado", ao abrigo do artigo 6.2, n.2 7

da LADA.

25. Feltas estas consideracdes, importa apreclar 0 terna em concreto.

26. No que tange, a esta quastao surgem posi~oes contradlt6rlas, designadamente, os que

sustentam que 0 processo de avana~ao de desempenho tem caracter confidencial e que par

lsso nao devem ser facullados a terceiros os documentos que 0 Integram, e, aqueles para

quem 0 acesso aos documentos respeitantes a avalia~ao de desempenho dos trabalhadores

da Administra~ao Publica deve ser facultado a qua/quer pessoa e sern restrlcoes,

27. Embora, se possa ainda admltlr uma outra poslcao lntermedia que sera objecto de

analise.

28. Convidada a pronunciar-se sobre tal materia a propria CADA assumlu diferentes

poslcdes,

29. Comecemos, entao, pela doutrina que defende relativamente a todo o processo de

avalia~ao e aos envolvldos, a regra da confidencialidade.

30. De acordo com 0 Parecer n.Q 158/2006 de 13 de Setembro, (processo n.Q 270/2006), da

CADA "A acta cujo acesso Ii requerido, constitui um documento administrativo nominotivo,

porque na parte designada 2. Aruillses das reclamaciies contem dodos pessoais, no coso

apreclacses e juizos de valor relacionado com a avoliaciio de desempenho de determtnados

funcionarios. H
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31. Esses jurzos de valor encontrarn-se verttdos, entre outras (a classltkacao atrlbulda a cada

funclona rio, tambem consla da acta} nas seguintes expressoes, que de seguida se

transcrevem: "era born tecnico e como tal mereceu a correspondente dasstftcaciio"; "resuna

claro que apenas urn objectiva foi superadd'; "niio se vislumbram jacto: que 0 reclamante

tenha superadD a objective fixado"; "com apenas urn obiecuvo superodo, naD eatinglda a

ciassificar;aa suficiente para ser olterada a valida~ao da classificafao anteriormente

realizada" .

32. Neste parecer, 0 requerente no pedido que apresentou junto do servlco competente, a

quem nllo diz respeito os dados pessoais constantes da acta, nao juntou qualquer

autorlzacao escrita para aceder aos dados pessoais de terceiros constantes da mesma, nem

invocou qualquer Interesse directo, pessoal e legitimo no acesso,

33. Pelo que, concluiu a CADA que a entidade publica, por via da aplica<;ao da lADA, devia

facultar ao requerente c6pla da acta em causa, sendo essa c6pla parcial, com expurgo da

Informa<;1io relativa 11 materia reservada.

34. Atento 0 n.Q 2, do artigo 44.Q do SIADAP, "Sem prejuizo do disposto no numero anterior e

de outros casos de publicita~iio previstos no lei, as procedimentos relativos 00 5/ADAP 3 tem

coracter confidencial (...j", em artlculacao com 0 n.Q 4 do mesrno preceito "0 acesso a
documentaciio relotivo 00 SIADAP 3 subordina-se 00 disposto no CPA (...)" nomeadamente

aos artigos 6l.g a 64. Q do C6digo de ProcedimenlD Adminlstrativo, podemos ser levados a

coneluir que 0 legislador teve inten<;ao de conceder ao procedimenlo do SIADAP 3 caracter

confidencial, com excepcso de quem lnvocar um interesse legitimo, suficientemente

relevante segundo 0 principio da proporcionalidade (arligo 6.Q, n.Q 5 da LADA).

35. Nesses casos, a confidenc1alldade do procedimento aqui em causa apenas diz respeito ao

acesso adocumenta<;llo por quem nao demonslre um Interesse legitimo'.

36. No sntanto, conforme discorre do n.Q 1, do artigo 44. 2 do mesmo diploma, "As menr;6es

quaiitativas e respective quantlfica~{Joquando fun damen tam, no ana em que sao otribuidos,

a mudanca de posi~iio remunerat6ria na carreiro ou a otribui~iio de premio de desempenho,

• V. art. 64,' do C6dlgo do Procedlmenlo IIdmlnl'lrallll()'
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bern como as menflles qualitotivas ameriores que tenham side atrlbuidas e que contrlbuem

para tal fundamentaflio s{fo abjecto de pubJicita~{1o," e, por lsso, nilo t~m caracter

confidencial.

37. No fundo, somes levados a admitir com 0 que atras se disse nos pontos 34 a 36 que

existe uma pos\~llo lnterrnedla a considerar.

3&. Passemos agora ~ posi~iio contrarla assumida pela maioria da doutrlna e jurisprudencla,

39. Relativamente il publlcidade das avalia~oes de desempsnho, dispde, 0 artlgo 44.Q, da Lei

n.Q 66-B/2007, de 28 de Dezembro que:

h Artigo 44. Q

Public/dade

1 - As mencses quoJitativas e respective quontiflca~ao quando fundamentam, no ana em

que siio atribuidos, a mudanco de pos/~/jo remunerotoria no carreira au a atribuit;lio de

premlo de desempenho siio objecto de pubucitaciio, bern como as ment;i5es quaJitativas

anterlores que tenham sldo atribukios e que cantr/huam para tal [undomentactio.

2 - Sem preju{za do disposto no numero anterior e de outros casos de publicitat;i5o previstos

na presente lei, os proced/mentos relativos aa SIADAP 3 tern caracter conOdenc/o/. devendo

os instrumentos de avaliafao de coda trobolhodor ser arquivados no respective processo

individual [sublinhado nosso).

3 - Com except;ao do oval/ado, todos as intervenientes no processo de avaliafiio bern como

as que, em virtude do exercicio das suas funt;i5es, tenham conhecimento do mesmo ficam

suje/tos 00 dever de sigi/o,

4 - 0 acesso adocumentaciio relative 00 SIADAP 3 subordina-se ao disposto do C6digo do

Procedim~nto Administratlvo e a /egis/aeao re/ativo 00 acesso a documentos

admintstratlvos". (sublinhado nosso],

40. Ecerto que 0 artigo atras mencionado, refere que 0 SIADAP tem caracter confidencial.

41. No entanto, isso impllca que se conjugue 0 dlsposto nessa lei com 0 dlsposto na lADA, a

fim de se evltar 0 risco de uma apreensao incompleta da realldade e, portanto de uma

deficiente aprecia~aodo problema.

PARl1j'0l1IGJ
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42. Decorre do n.Q 4 do artigo 44. Q da Lei n.Q 66-B/2007, de 28 de Dezembro que 0 acesso il

documentaeao de avalia~ao de desempenho se subordma ao dlsposto no Codigo do

Procedimento Adminlstratlvo e illegislacao relativa ao acesso ~ documentos admlnlstratlvos.

43. Resulta, asslm, clare, a op~ao do leglslador em subordlnar 0 sistema de avalla~ao de

desempenho ao principia da rransparencla'.

44. "..."Niio aceitar 0 transparencia, neste domtnlo, inibiria declsivamente a possibilidade de

o direito de acesso poder constituir pressuposto esclarecldo de avaliarao no utiJi,za'Yao de

melos graciosos au conienclosos por requerentes que pretendom Impugnar as respect/vas

avolia'YlJes de desempenho", efr, parecer n.Q 70/2009, de 01/04/2009, Processo n.Q 39/2009

da CADA.

45. Alias, tal como vern referido na aline a d) do artlgo 5.2, da Lei n.Q 66-B/2007, de 28 de

Dezembro.

46. Estipula 0 artigo 5.2, da Lei n.Q 66-B/2oo7, de 28 de Dezembro, que:

«Artigo 5.Q

Princfplos

oSIADAP subordina-se 005 seguintes prlncfplos:

a} (...);

b) (...J;

c) (...);

d) (...);

e) (...);

f) (...);

g) (...);

h) ( );

I) ( );

j) (...) Publkidade no ovalior(}o dos dirigentes e dos trobolhodores, nos termos previstos

no presente lei;

-_._--------
"conlormc CDn". do ~.(e<er n.a70/2009 de 1 de Abril (prccesso n.- 39/1009}.
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47. Tal como fol referido nos pareceres da CADA n.~ s 319, 198, 184/2008, 70/2009, 64/2010,

71/2010 e 139/2011", consldera-se nao exlstlrem, em regra, razoes para impedir 0 acesso

por terceiros a documentos respeltantes 11 avalla~50 de desempenho dos trabalhadores da

Adrnlnlstracao Publica, uma vez que nllo esta em causa lnformacao respeitante 11 reserva da

lntimidade da vida prlvada, tratando-se apenas do conhecimento de apreclacces ou jUi20S

meramente funclonals, lsto e, decorrentes do axerciclo de fun~oes por parte dos avaliados.

Sendo esse 0 caso, tal lnformacao e acesslvel par tercelrcs, mesmo sem autorlzacao escrita

dos avaliados.

48. Sobre a conjugacao da [ADA com a leglslacao respeitante ao SlADAP, entendeu a CADA

no seu Parecer n.2 184/2008 que: "(...) A LADA operou tres ejeitos [avoroveis a um justa

equilibria entre a transparencia e a proteccao do intimidade da vida privada:

a) A LADA tornou inequivocomente dispenstive! a demonstradio de um interesse

Juridicamente atendivel no ocesso a documentos, na parte em que contenham dados

publicos [ou publlcltOveis, pot nao terem caracter pessoal);

b) A LADA viobuizou 0 acesso a dodos niio pessoals (ou «neutros», como datos de octos

e/ou jactos}, por nao contundirem com a reserva da intimidade da vida privada.

c)A LADA niio ofectou a regra da confidenciolidade de informafiio que recala no quadro

do resetva do intimldade da vida prJvodo; mas, como regro que e, sofre excepl;oes; e

assim sucederti quando, no ponderaciio de lnteresses em confronto, a CADA reconhein

que olquem e portador de urn interesse directo, pessoal e teatumo no acesso a

docurnentos iosetindo dodos pessoois relatives a terceiros".

49. De acordo com 0 atras exposto, se os documentos relatives ao processo de ava\ia~ao de

desempenho, contiverem apraclacdes, de natureza funclonai, sera acessfvel a qualquer

pessoa e sem restricoes, ou seja, sera acessivel mesmo por quem n50 demonstre ter um

a'rcdcs dlsponwels em www.caoa.pt
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interesse dlrecto, pessoal e legitimo suflclentemente relevante segundo 0 principio da

proporcionalidade.

50. Ora, "0 interesse e directo quando incide imediatamente e nao de uma forma meramente

refiexa sobre a estero de direitos ou lnteresses legalmente protegldos do recorrente, e
pessoal quando Ihe dlga respeito e nlio a terceiras e e legltimo quando se conjorma com

cdnones de direito objectivo,,7 (Parecer n.2 59/2003 da CADA).

51. Acresee ainda que se dos documentos conste informa,30, de natureza nominativa, os

requerentes tem 0 direito de aeeder a eles, mesmo que essas informa~i3es respeitem a

tercelros, na medida em que tenham interferido na c1assifica,ao de servlco que Ihe foi

atribulda e a pretendam impugnar, conforme 0 recente Pareeer n.g 140/2011 da CADA, de

12 de Abril (processo n.g 139/2011).·

52. Note-se que epelo aeesso a essa documantacao que os interessados poderilo verifiear se

foram respeitados os princlpios da igualdade e da relalividade nas avallacoes atribuldas e,

desse modo, avaliar criteriosamente em que termos hao-de utilizar os melos de lrnpugnacao

procedimentais e processuals que a lei Ihe confere.

53. Por sua vet, na sltua,ao apreciada no Pareeer da CADA n.2 70/2009 de 1 de Abril de

2009, (proeesso n.2 39/2009) entendeu-se 0 contrano ao referir que ·Se, porventuro, neto

houver tambem informa,ao nominativo, 0 requerente nlio podem ter acesso, In casu, a essa

injormociio, por niio ter demonstrado interesse dlrecto, pessoal e legitimo, dr. artigo 6.2, 0. 2

S».

54. Conforme, estabeleee 0 artigo 8.2, o,g 2 da LADA "os documentos nominativos

comunicados I] terceiros ntio podem ser utilizados para fins diversos tlos que determinam 0

acesso, sob pena de responsabllidade pot perdas e donos, nos termos leqais",

1 Vide, neste mesmo sentldo, 0 Acoroaa do Tribunal FIlenodo Supremo Tribunal Admlnls.trl1tl\Jode 27 de reverelrc de 1996,
InAc6rd30s Doulrinais. do Supremo tnbunatAdmll1lstrativo, Aoo XXXV, f'\.~ 413, p. 61'2.
S Entendimento comr.irlo coosra do perecer n.s 70/2009 que refem que deve set ne@adoo acessc ainforma~o non,lt\aUva
eventualmente e){!slente nos decumentos requenocs, porque 0 requerente m30 demcmtrou Inmresse dheclo~ pessoal e
tcg'tlmo~ ao abtigo do cutfgo 6~, n.~ 5 da lADA.
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55. No case trata-se de decidir de forma esdarecida, se, e em que termos, os requerentes

podorac fazer uso dos meios de impugna~ao procedimentais e processuais que a lei lhes

faculta,

56. Refira-se, por outro lado, que, neste sentido - 0 da abertura do conhecimento da

avalla~ao a todos os interessados -, se pronunciou 0 Ac6rdilo n.Q 80/95 do Tribunal

Constitucional, proferldo em 21 de Fevereiro de 1995 (processo n.Q 405/85) e publicado no

Diario da Republica, II Serle, n.2 136, de 14 de Junho de 1995.

57. Nesse mesmo AcOrdao, 0 Tribunal 11 luz do artigo 268.2, n.' s 1 e 2 da Constituicao da

Republica Portuguesa, considerou oportunamente lnconstltuclonals algumas normas de

contaddo paralelo as que ora se apreciam (artigo 892 do antigo EMFAR e os preceltos que,

no Regulamento de Ava1ia~ao do Merlto dos Militares do Exercito, estabeleciam a

conf/dencialidade dos dados relativos 11 avalia~1io individual do merlto dos militares do

exerclto, assim impedindo 0 acesso a tals elementos a possiveis interessados], "no parte em

que estabelecem a confidencialidade da avaliar;ao dos militares e vedom aos interessados

(com excepr;ao do mllitar avaliado} a obtenciio de certidoes necessarias Q fnstrur;i1o de

recursos que eles pretendam tnterpot'",

58. Oeste modo, dada a similitude entre 0 artlgo 12.Q da Lei n.Q 10/2004, de 22 de Marco, 1JJ

11 e as normas julgadas inconstitucionals, ha que reter 0 enslnarnento de tal Jurlsprudencla.

59. Porem, tal similitude ja nao sucede relatlvamente ao regime em vigor, mormente a

norma estatuida no n.Q 4 do artlgo 44.2 da Lei n.Q 66-B/2007, de 28 de Dezembro.

60. Decorre do ertlgo 3.Q, n.2 1, da LeI n.Q 6&-B/2007, de 28 de Oezembro, que "0 sistema

inteqrodo de ovoltocno do desempenho da AdminlstraftJo Publica desenvolve-se nos

princlpios, objectlvos e reqros definidos na presente let.

!3 Neste senrldo tambdm, AcOrdao doTribunal ~ntrdl Administ(atl\1o Sul-. COntendoso Admlnistrativoj proferklo em 14de
Julho de 2004lProcesso n.O 20S/04].
10 Corresponde actualrnente i3Q n,o 1 do artrgo 4-4~ da Leln.~ 66-Bjl007j de 28;de Dezembro.

II Dlploma que criou Q sistemaIn.teg(~do de avaliaJ;ao do desempenho da Admlnls.tra~~o Public.3.

PAR/1}:I;011JGJ
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61. 0 desempenho profissional surge, assim, como Iactor-chave da avalia~ao proflsslonal do

funclonario, sendo a avalia~ao de desempenho considerada a pedra angular em qualquer

sistema de gest30 de recursos humanos".

62. "Efectivomente, 0 SIADAP, nos tres subsistemas que 0 compbem, conjuntamente e em

articulu,iio com outros instrumentos de qestiio, impbern e requer procedimentos ossoclados

a um novo paradigmu organizacional, em que as necessidodes de quaJidade, transparencia

valor acrescentado e responsablliza,50 sao mojorodos". (sublinhado nosso}".

63. Nao pade alnda delxar de se referir a doutrina contida no Acordao do Tribunal

Constitucional, de 12 de Man;o de 2008, Processo n.Q 614/2007, segundo 0 qual "g

avaJiacao eum acto vinculado. desenrolondo-se de acordo com um procedimento legalmente

definido e orientando-se por prlndpios de justi,a, designadamente 0 principio da

igua/dade...".

64. na conjugacao dos artigos S.Q e 11.2, da LAOA, resulta que 0 dlrelto de acesso aos

documentos admlnlstrativos (nominativos ou nao nominativos) pode ser exercido atraves de

quatro formas distintas, "conforme op,lJo do reouerente''":

i) Consulta gratulta, efectuada nos services que os deMm1S
;

ii) Reprodurl1o par fotoe6pia ou por qua/quer melo tecnico, designadomente visual,

sonora ou eiectrontco";

iii) Passagem de certldlJo pelos services da AdministfO,l10.

Iv) A obtenr{1o de injormacoes sabre a exist~ncla e 0 conteudo dos documentos

odministrotivos (informa~:lo dlrecta),

65. lmporta, dlzer, todavia, que a Adminlstracao nao esta, ao abrlgo do artigo 11.2, n.2 5 da

LADA, obrigada aelaboracao de documentos com 0 11m exclusive de satlsfazer 0 direito de

l2 Cfr. Paulo Vll,l,ga e MOUf&1 [11 a "PrlYattza~1io da Funt"ao Plihlic.rU • CQlmb(a E"dltora, 2004,pp. 413 e 55.

u efr_ Margarlda vaseoncelos, ....0 que Mudo COOl D novo Sistema de AvaJiafiio do Desempenhor 1(\ Arfandega j Revi!ita
Adu3nelra, n.s 65, Dlrec,ao-Geral das Atfande.gd~e dO$lmposlOs Especlals sabre 0 Conwmol iulho de. 2008.
14 Neste mesmo scnttdo, err. Ac6rdao do Supremo TribunafAdministrOltrvo de 17/01/2008/ processc n.e 0895}07.
"v. pareccr da (ADA n,. 3S0n007 da CADA,
n V, Pa'«", daCADA n.- 112/1007 da (ADA
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acesso aos cldadaos, nem ~ presta~ao de quaisquer outras informa~6es para alem das

prevlstas no artlgc 5Q17•

66. Pode faze-lo, mas n~O esta obrlgada, Deve, no entanto, facultar ao requerente a

informa~1io que possua,

67. Ainda asslrn, "A Admlnistraciio, ntio estd obrlqado a satisfozer pedidos que, face ao seu

caracter repetitivo e sistematico ou 00 numero de documentos requeridos, sejam

manifestamente obuslvoS18
", cfr. artiga 14.Q, n.Q 3 da LADA.

68. Convem ainda referir que, em cases excepdonais, se a volume au a camplexidade da

informa~ao 0 justificarem, 0 prazo de resposta ao pedldo de acesso pode ser prorrogado ate

ao maximo de dais meses'",

69. Pols, a regra sao de 10 dias [utels], nos termos do artigo 14.9 da LADA.

70. Pode a entidade requertda, no tocante 11 doccrnentacso a produzir, exigir um prepare

que garanta as taxas devidas e, quando for case disso, os encargos da remessalO
, nos termos

do artlgo 12.Q, n.Q 5, da LADA.

71. Sendo que, os respectivos valores deverao ser fixados pela Admlnistracao Publica em

condicoes que salvaguardem 0 Principio da Admlnlstracao Aberta subjacente ao artigo 268.Q,

n.Q 2 da CRpl1, efr. parecer n.Q 136/2000 da CADA.

72. Com efeito, na fixa~~o dos valores a cobrar por fotoc6pias autenticadas au certldoes

deve ser atribufdo um preen razoavel, de modo a nao inibir 0 exerdclo de urn direito

fundamental por parte dos cldadaos,

U Neste scnttdo, "ide parecer n.~ 10/20CM1 ita CADA.
IS Sabre abuso de dlrelto V. SefgiD prates, In UteJ do AceSSD e da ReutiJizo,oo dos [)(KumenfO$ Admlf}JstrntjllOS~. Anotada,
m~[jvroJ p.p. 310 a j19.
1'.'l cir, nJ!: 4, do artigo 149} da I.ADA e mmbem neste sentldo, entre outros, osreceros n.ll 50 154/98/ de 2S.11.199~t 50/2005/
de 9.03.200S e 216/2008. de 17.9.200810dos d. CADA.
13Sabre Dremessa postal de documentos, ver 0 3fUgO2111 do bccretctet n.li 135/99, de 22 de Abril.
"V. Parecer n.s 357/20D7 e nespechc n.- 8617/2002, ill DIM" da Rep~bllc., 2,- S~rre, de 29 de Abril de 2002.
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73. Em jeito de conclusau, de acordo com 0 entendimento recente da CADA", os

documentos que Integram 0 processo de avalia~~o des trabalhadores da Admlnlstril~ao

Publica, ainda que contenham apenas ccnslderacoes de natureza funcional, eles nao serfio

documentos nomlnatlvos, sendo, pais, de acesso livre e generallzado,

74. No entanto, ainda que dos docurnenlos conste lnformacao de natureza nominativa, os

requerentes tern 0 direito de aceder a eles, mesmo que essas lnformacdes respeitern a

tercelros, na medida em que tenham interferldo ern alguma situa~:lo que afecte as seus

direitos e interesses legalmente protegidos.

Gabinete Juridlco, 22 de Julho de 2011,

A Jurista,

\\:". \ " ....., .. .. I:"

(Maria Joao Canelas)

11 Ent", ontros, v. Par",e! n.- 140/2011, de CADA, d. 12 de Abril [processo n.- 139/2011),
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